
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli nyílt üléséről 
 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. november 06. 800 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
Pálffy Károly polgármester 
Bálint Istvánné alpolgármester 
Bárányos József képviselő 
Igari Léna képviselő 
Ivanics Imréné képviselő 
Máté János Szilárd képviselő 
Németh Tibor képviselő 
Sulyokné Guba Judit képviselő 
Szabó Attila képviselő 
 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
Dr. Bourgla Ossamah képviselő 
Heltai Zsolt képviselő 
Iványi Ferencné képviselő 
 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Bacsárdi József aljegyző 
Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 
Fábián Róbert műszaki irodavezető 
Fritz Gábor hatósági irodavezető 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Dr. Hekman Tibor referens 
Stefanitsné Janek Réka médiareferens 
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ gazdasági vezető 
 
Pálffy Károly polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket.  Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Iványi 
Ferencné jelezte az ülésről történő távolmaradását. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki 
támogatja a napirendet, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
az alábbi napirendet:  
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Az elfogadott és tárgyalt napirend:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
323/2015. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2015. november 6-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 6-i rendkívüli, nyílt 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1) A bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról  
Előterjesztő: polgármester 

2) Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújításával összefüggő 
kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 
Határidő: 2015. november 6.  
Felelős: polgármester 
 

 
1. Napirend 
A bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly polgármester: a Kormány támogatásának köszönhetően a bicskei járási hivatal 
új, korszerű épületbe kerülne elhelyezésre. Ehhez az előző időszakokban a város megvásárolta 
a megfelelő ingatlanokat és ahhoz, hogy a munkák ténylegesen el tudjanak kezdődni, meg 
kell erősítenie a képviselő-testületnek azt a döntését, mely szerint felajánlja az ingatlant a 
Magyar Állam részére. Kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a 
képviselő-testület tagjait, aki támogatja az előterjesztést, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
324/2015. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása az új járási 
hivatal kialakítása érdekében 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. az 1/1 arányú tulajdonában álló bicskei 1276 hrsz-ú, 4.405 m2 térmértékű, beépítetlen 
terület megnevezésű, forgalomképes ingatlanának tulajdonjogát – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 108. § (2) bekezdésére, valamint a 
Kormány 1754/2013. (X. 24.) számú határozatára figyelemmel járási hivatal építésének 
céljára – ingyenesen felajánlja a Magyar Állam javára. 

2. a tulajdonjog átruházással egyidejűleg kezdeményezi az ingatlant illető – a bicskei 1288/1 
hrsz-ú ingatlant terhelő, 36.830/2006 határozattal bejegyzett – átjárási szolgalom törlését 
az ingatlan-nyilvántartásból. 

3. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
Pálffy Károly polgármester: ezzel a döntéssel megnyílik a lehetőség arra, hogy a járási 
hivatal új épületbe kerüljön elhelyezésre, melyhez a Kormány a megfelelő forrásokat a 
felépítéshez biztosítja. A kormányhivatal el tudja indítani a megfelelő eljárásokat.  
 
 
2. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújításával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly polgármester: az önkormányzat a KEOP 5.7.0. pályázati konstrukcióba 
nyújtott be pályázatot beruházásra. A Szent László Általános Iskolának, illetve a Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskolának a felújításáról van szó. Folyamatosan tárgyalásokat 
folytattak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, hogy további forrásokat tudjanak a város 
részére szerezni. A KLIK átvenné a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola felújításának 
finanszírozását a KEOP 5.6. projektben. Ezáltal az ott felszabaduló pályázati összeget tudják 
újabb épületek felújítására felhasználni. 7 épületre kértek ajánlatot, illetve több épületet 
vizsgáltak. A bölcsőde épületének felújítását is szerették volna ebben a projektben megoldani, 
azonban a költségkalkulációk alapján ez az épület csak közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
valósítható meg. Egy közbeszerzési eljárásra a december 10-i határidő már nem tesz 
lehetőséget. Ismerteti a szóban forgó épületeket. Baptista Szeretetszolgálat épülete az Aradi 
Vértanúk u. 18. szám alatt, ahol homlokzati hőszigetelés+padlás hőszigetelés+ablakcsere 
történne. A Prelúdium Művészeti Iskola épülete a Szent István u. 6. szám alatt, ahol padlás 
hőszigetelés+ablakcsere történne. A Kakas óvoda Rózsa u. 1. szám alatti épülete, ahol padlás 
hőszigetelés történne. Az Egészségfejlesztési Iroda Kossuth u. 15. szám alatti épülete, ahol 
padlás hőszigetelés történne. A Gondozási Központ Szent István út 124. szám alatti épülete, 
ahol padlás hőszigetelés történne. Az 1. számú óvoda József Attila u. 29. szám alatti épülete, 
ahol szintén padlás hőszigetelés történne. A Roma Tanoda épülete a Bihari utcában, ahol 
homlokzati hőszigetelés+padlás hőszigetelés+ablakcsere történne. A munkálatok december 
10-ig fejeződnének be. December 15-ig kell elszámolni az elvégzett munkával, illetve a 
pénzügyi elszámolást is eddig kell megtenni. Három árajánlatot kértek. Az árajánlatok alapján 
a Csokonai Vitéz Mihály általános iskolában felszabaduló pályázati támogatás, illetve az ott 
felszabaduló több, mint 54 millió forintos önerőt fel tudják szabadítani és pályázati forrásból, 
illetve 7 millió forintos önrésszel 46 millió forintos megtakarítást tudnak elérni az 
önkormányzat számára. A három árajánlat közül a Bogca Bau Kft. adta a legkedvezőbb 
ajánlatot. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatot. A határozati 
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javaslat mögött szerepel a KLIK-kel történő együttműködési megállapodás tervezete. Kéri a 
kérdéseket, észrevételeket.  
 
Igari Léna képviselő: kérdése arra vonatkozik, hogy nem lesz-e aggályos a rohamléptekben 
megvalósítandó beruházás. Nem lesz-e törvénysértő? A projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződéseknek 2015. július 15-ig hatályba kellett volna lépnie. Ez semmilyen 
esetben nem fog megvalósulni. Közbeszerzésről is ez idő után döntött a képviselő-testület. 
Örvendetes, hogy megvalósulnak a beruházások, azonban egy uniós vizsgálat során nem kell-
e visszafizetni ezeket a pályázati pénzeket? 
 
Pálffy Károly polgármester: a május 6-i kormánydöntésben szerepel a július 15-i határidő. 
Ezt a kormánydöntést módosították és a pályázat benyújtásának határidejét kitolták augusztus 
31-re. Nemcsak az október 30-i határidő szerepelt, hanem egy vagylagos határidő is. A 
projekt elszámolásának az időpontja december 15-e lett a módosított kormánydöntés alapján. 
Szerepel az előterjesztésben, hogy az időközben az 1464/2015. (VII. 15.) Korm. határozat 
többek között módosította a 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozatnak a kivitelezési szerződés 
hatályba lépésére és a projekt elszámolására vonatkozó határidőit, ennek megfelelően a 
projekt megvalósításához szükséges vállalkozói szerződés megkötésére 2015. augusztus 31-
ig, a projekt záró elszámolási csomagjának benyújtására pedig 2015. december 15-ig van 
immáron lehetőség. Erről is egyeztettek a minisztériumban. Ha nem lenne rá lehetőség, nem 
kerülne a képviselő-testület elé az anyag. Nem merül fel törvénysértés. Az árajánlatot adott 
cégek is nyilatkoztak a határidőre történő elkészülésről. Kiegészíti a határozati javaslatot 
azzal, hogy a Bölcsőde Szakmai Egysége egy része, a padlás hőszigetelése megtörténjen. A 
pályázatban a padlás hőszigetelése 100%-ban elszámolható és még van rá szabad forrás. Kéri 
a képviselő-testület tagjainak felhatalmazását arra, hogy a Bölcsőde Szakmai Egységének 
padlás hőszigetelésére árajánlatot bekérjen és a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 
valamint a Gazdálkodási Bizottság együttes ülésen dönthessen arról, hogy azt a beruházást is 
megvalósítsák. A műszaki irodavezetőt kéri fel arra, hogy egy körülbelüli árat mondjon a 
padlás hőszigetelésére.  
 
Fábián Róbert műszaki irodavezető: 3-4 millió forintba kerülne a szigetelés. 5.250.000 Ft 
számolható el a pályázat keretében erre a célra. Ez az egy munka még biztonságban beleférne 
a pályázatba utólag.  
 
Igari Léna képviselő: a pályázat beadását milyen módon támogatta az a pályázatfigyelő, 
illetve pályáztatást végző cég, akivel az önkormányzat havi fél millió forintos díjjal 
leszerződött.  
 
Pálffy Károly polgármester: erre a KEOP-os projektre a MAPI-val kötöttek szerződést, akik 
szintén azt mondták, hogy a pályázatban elszámolható a Bölcsőde Szakmai Egységének 
padlásszigetelése.  
 
Igari Léna képviselő egy Mezőkövesdi cégről beszél.  
 
Pálffy Károly polgármester: valószínűleg Igari Léna képviselő az ÉSZ-KER Kft-re gondol, 
akikkel a közbeszerzési eljárás lefolytatására van szerződése az önkormányzatnak. Jelenleg 
nem közbeszerzési eljárás keretében történik az eljárás, hanem meghívásos pályáztatás 
keretében. Nettó 15 millió forintos összeg fölött kell közbeszerzést lefolytatni.  
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Sulyokné Guba Judit képviselő jelzi, hogy a jövőben a Prohászka utcai épület, illetve a 
Prelúdium Művészeti Iskola épületében található kazánok elöregedtek. Ezzel is kell majd 
foglalkoznia a testületnek.   
 
Pálffy Károly polgármester bízik abban, hogy a későbbiekben lesznek olyan pályázatok, 
melyekből a gépészeti felújításokat is meg lehet oldani. Ez a pályázat nem lesz akadálya egy 
későbbi esetleges gépészeti felújítással kapcsolatos pályázat beadásának. Kéri a képviselő-
testület tagjait, aki a Bölcsőde Szakmai Egység padlás hőszigetelésével kiegészítve támogatja 
a határozati javaslatot, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
325/2015. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújításával összefüggő 
kérdésekről  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
épületek energetikai felújításával összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. 

1. A képviselő-testület a Csokonai Vitéz Mihály energetikai korszerűsítésének KEOP 5.6.0 
pályázatból történő finanszírozása érdekében megállapodást köt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal. 

2. A képviselő-testület a KEOP 5.7.0 –ból felszabaduló forrásból az alábbi önkormányzati 
tulajdonú energetikai korszerűsítését valósítja meg: 

1. 
Baptista 
Szeretetszolgálat Aradi Vértanúk u. 18. 

Homlokzati hőszigetelés+padlás 
hőszigetelés+ablakcsere 

2. Prelúdium Szent István u.6. Padlás hőszigetelés+ablakcsere 
3. Kakas Óvoda Rózsa u. 1. Padlás hőszigetelés 

4. 
Egészségfejlesztési 
iroda Kossuth u. 15. Padlás hőszigetelés 

5. Gondozási Központ Szent István út 124. Padlás hőszigetelés 
6. 1. számú Óvoda József Attila u. 9. Padlás hőszigetelés 

7. Roma Tanoda Bihari u.  
Homlokzati hőszigetelés+padlás 
hőszigetelés+ablakcsere 

    

8. 
Bölcsőde Szakmai 
Egység Ady Endre u. 17. Padlás hőszigetelés 

 

3. A képviselő-testület a 2. pontban felsorolt munkálatok elvégzésére a Bogca Bau Kft.-vel 
(Bicske, Kossuth L. u. 61/D) köt szerződést. 
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4. A képviselő-testület a beruházások megvalósításához szükséges 7.619.739 Ft önerő 
összegét a 2015. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások aláírására. 

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bölcsőde Szakmai Egység padlás 
hőszigetelésére árajánlatot kérjen be, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság és 
a Gazdálkodási Bizottság javaslatainak figyelembevételével a vonatkozó vállalkozási 
szerződést megkösse. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2015.december 15. 

 
 
Pálffy Károly polgármester a zöldhulladék elszállításával kapcsolatban jelzi, hogy a lakosság 
azt a továbbiakban ne tegye ki. A későbbiekben november 25-én szállítják el a 
lombhulladékot. Kéri a zsákokat akkora helyezzék ki. Megköszöni a részvételt és rendkívüli 
nyílt ülést 8 óra 35 perckor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 
            polgármester                    jegyző 
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